
Como Gastar Menos Com Dentista Para Seu Filho 

E Garantir A Saúde Bucal Dele Por Toda A Vida 

Talvez com você seja diferente, mas as pessoas em geral, acabam 

gastando mais do que o necessário com dentista, principalmente em relação 

aos dentes dos seus filhos. 

Isto acontece por causa do que eu denominei o Ciclo da Falência do 

Sorriso, o qual é causado principalmente por dois fatores: 

1. Escovação dos dentes pela manhã antes de tomar o café da 

manhã. 

2. Após a conclusão de um tratamento dentário, demora em retornar 

ao dentista para nova consulta. 

Quando a criança é ensinada a escovar os dentes na hora que acorda e 

de logo em seguida vai tomar café, o que acontece é que ela suja novamente 

os dentes na hora em que acabou de limpar. Com isto acaba passando 24 h 

por dia com a dentição suja. E isto é fatal para a saúde da dentição. 

Entretanto, na maioria dos casos, as crianças só são levadas ao 

dentista, quando estão em estado de extrema necessidade. 

Então passam por um tratamento grande e o dentista pede para retornar 

daí a 6 meses. Só que isto não acontece. Vão levar a criança somente muito 

tempo depois, quando ela se encontra novamente em estado de extrema 

necessidade.  

Novamente ela passa por um tratamento grande. 

Este ciclo vai se repetindo, as restaurações vão aumentando de 

tamanho até que comecem a ser feitos tratamentos de canal, extrações e 

próteses. 

Para gastar menos com dentista para seu filho você precisa adotar a 

Fórmula do Sorriso e proporcionar a ele um Sorriso de Campeão. 

A Fórmula do Sorriso começa com a mudança de hábitos e o Sorriso 

de Campeão se estabelece com a visita mensal ao dentista.  

Esta visita mensal garante que ele ficará livre de cárie com uma 

probabilidade de 99,8% respaldada por pesquisa científica. 

 


